
Piedaloties lojalitātes prēmiju programmā (LRP), jūs 
nekavējoties sāksit pelnīt punktus, kurus var izmantot  
kā naudu dōTERRA produktu iegādei. Jo ilgāk piedalāties,  
jo vairāk lojalitātes punktu varat nopelnīt — līdz 30 %! 
(Skatiet noteikumus un nosacījumus zemāk.) 

Mēneša produkts
Saņemiet bezmaksas mēneša produktu, veicot vienu 
lojalitātes pasūtījumu 125 PV vai lielākā apjomā, un 
iestatiet tā apstrādi pirms katra mēneša 15. datuma.

Noteikumi un nosacījumi

Pievienojieties jau šodien! Piesakieties mydoterra.com vai zvaniet 
Eiropas Klientu Atbalstam.

• Bez raizēm saņemiet automātisku, 
bieži izmantotu dōTERRA produktu 
piegādi katru mēnesi.

• Saņemiet lojalitātes punktus līdz 
30 % no PV vērtības no ikmēneša 
lojalitātes pasūtījuma.

• Apmainiet lojalitātes punktus pret 
dōTERRA produktiem.

•  Iespējams mainīt lojalitātes 
pasūtījumu līdz vienai dienai pirms 
ikmēneša izsūtīšanas datuma.

• Ērts veids, lai izpildītu ikmēneša PV 
prasības un kvalificētos prēmijai.

•  Spēcīgs lojalitātes stimuls 
jūsu personīgi sponsorētajiem 
jaunajiem Wholesale Customer 
(Vairumtirdzniecības klientiem)  
un Wellness Advocate  
(Labsajūtas advokātiem).

• Apskatiet un izmantojiet lojalitātes 
punktus tiešsaistē savā Virtuālajā 
birojā vietnē mydoterra.com.

•   Iespējams iestatīt lojalitātes 
pasūtījuma nosūtīšanu katru 
mēnesi no 1. līdz 28. datumam.

Lojalitātes prēmiju 
programma

Lojalitātes programmas punkti

• Pastāv ierobežojums – viens mēneša bezmaksas 
produkts vienam kontam. Ja tiek veikts vairāk nekā viens 
pasūtījums (kurš tiek apstrādāts mēneša 15. datumā vai 
agrāk), tiks nosūtīts tikai viens mēneša produkts.

• Nopelnītos lojalitātes punktus katru mēnesi pēc nākamā 
mēneša 15. datuma pievienos jūsu kontam.

• Lai kvalificētos lojalitātes punktu procentu palielināšanai, 
ikmēneša lojalitātes pasūtījums ir jāveic vairākus mēnešus 
pēc kārtas.

• Nopelnītie procenti tiek palielināti pēc 4. un pēc 
7. mēneša. Taču lojalitātes punktu piešķiršana šajos 
mēnešos ir atkarīga no iepriekšējo mēnešu procentiem.

• Lai nopelnītu lojalitātes punktus, jāveic ikmēneša 
minimālais lojalitātes pasūtījums 50 PV vērtībā.

• Pasūtījumi minimālajā 1 PV vērtībā* nodrošinās LRP 
līmeņa† un iepriekš uzkrāto lojalitātes punktu saglabāšanu.

• Maksimālais ikmēneša lojalitātes punktu kopējais 
daudzums nav ierobežots.

• Lojalitātes punktu derīguma termiņš beidzas 12 mēnešus 
pēc piešķiršanas datuma.

• Izmantojot lojalitātes punktus jāpārliecinās, vai ir 
pietiekami daudz punktu, lai segtu visu produkta punktu 
izpirkšanas vērtību.

• Punktu izpirkšanas pasūtījumiem nav PV vērtības.
• Tiks piemērota izpirkšanas nodeva £ 2,00 vai € 2,00 

apmērā, ieskaitot PVN. Tiks piemērota arī piegādes un 
komplektēšanas maksa.

• Visi lojalitātes punkti un procentu līmenis tiek nekavējoties 
atcelts, atceļot piedalīšanos LRP.

• Neveicot maksājumu par ikmēneša lojalitātes 
pasūtījumiem, visi lojalitātes punkti un procentu līmenis 
tiek nekavējoties atcelts, atceļot piedalīšanos LRP.

• Lojalitātes punktiem nav naudas vērtības, un tos nevar 
nodot citiem.

• Par lojalitātes punktiem iegādātos produktus nedrīkst 
pārdot tālāk.

•  Lojalitātes pasūtījumu var atcelt pa tālruni, zvanot uz 
Eiropas Klientu Atbalstu.
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Vai vēlaties piedalīties 
lojalitātes prēmiju  

Fast Track?

Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas 
advokāti) vai Wholesale Customers 
(Vairumtirdzniecības klienti), kuri 
iegādājas Natural Solutions Kit 
(Dabīgo risinājumu komplektu) 30 dienu 
laikā pēc reģistrēšanās un kuri veic 
100 PV lojalitātes pasūtījumu, nākamajā 
mēnesī* saņems:

• 100 lojalitātes punktus 
• sākuma LRP procentu līmeni  

15 % apmērā
 
Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas 
advokāti) vai Wholesale Customers 
(Vairumtirdzniecības klienti), kuri iegādājas 
Essential Oil Collection Kit (Ēterisko 
eļļu kolekcijas komplekts) pirmo 30 dienu 
laikā un kuri veic 100 PV lojalitātes 
pasūtījumu, nākamajā mēnesī* saņems:

• 200 lojalitātes punktus 
• sākuma LRP procentu līmeni  

20 % apmērā
 
Jaunie Wellness Advocates (Labsajūtas 
advokāti) vai Wholesale Customers 
(Vairumtirdzniecības klienti), kuri 
iegādājas Business Leader Kit 
(Uzņēmēja komplektu) pirmo 30 dienu 
laikā un kuri veic 100 PV lojalitātes 
pasūtījumu, nākamajā mēnesī* saņems:

• 400 lojalitātes punktus
• sākuma LRP procentu līmeni  

25 % apmērā

*  Lojalitātes punktus var izpirkt, kad pēc reģistrēšanās 
ir pagājušas 60 dienas. Ja LRP dalību atceļ agrāk par 
60 dienām, jaunais Wellness Advocate (Labsajūtas 
advokāts) vai Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības 
klients) nesaņems piešķirtos lojalitātes punktus. 

Tikai tie Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) vai 
Wholesale Customers (Vairumtirdzniecības klienti), kuri 
iegādājās šos īpašos reģistrācijas komplektus, ir tiesīgi 
piedalīties Lojalitātes prēmijas Fast Track programmā. 
Lojalitātes prēmijas Fast Track reģistrēšanās pasūtījumi nav 
lojalitātes pasūtījumi un tie netiek kvalificēti prēmijai Power 
of 3 Bonus (Triju spēks) vai citu LRP priekšrocību iegūšanai.

*    Lai nopelnītu lojalitātes punktus, vienam lojalitātes pasūtījumam ir jābūt 50 PV vai lielākā vērtībā
†    Lai palielinātu LRP procentu līmeni (%), vienam lojalitātes pasūtījumam ir jābūt 50 PV vai lielākā vērtībā


